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Připomínky a otázky k obhajobě:
Bakalářská práce je zpracována na 64 stranách textu a příloh. Vybrané téma je velice
aktuální, využití her v dlouhodobém tréninkovém procesu mládeže je samozřejmostí a
s kombinací nácviku obranných činností se tréninkové jednotky ještě zkvalitní. Kladené
otázky z mé strany se budou zaměřeny hlavně na praktické cvičení a jejich zařazení
v tréninkových jednotkách. Práce je schopna obhajoby a navrhuji hodnocení známkou
Velmi Dobře. Své připomínky uplatním v procesu obhajoby bakalářské práce.
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